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چکیده

دشــت الشــتر منطقهای سرســبز و پرآب ،با آبوهوای مطبوع و خاک غنی اســت که از دوران پیشازتاریخ
تاکنــون همــواره مســکن اقــوام و گروههــای مختلــف انســانی بــوده اســت .موقعیــت قرارگیــری دشــت الشــتر
و همجــواری بــا مناطــق شــمالی زاگــرس ،مرکــز فــات ،جنوبغــرب ایــران و بینالنهریــن از دیربــاز بــه ایــن
منطقــه اهمیــت ارتباطــی خاصــی بخشــیده اســت .نگارنــدگان پــس از تشــریح وضعیــت اقلیمــی و وضعیــت
راههــای باســتانی و تاریخــی دشــت الشــتر ،نحــوۀ پرا کنــش اســتقرارگاههای باســتانی و تاریخــی دشــت
الشــتر را در ارتبــاط بــا آن تحلیــل نمودهانــد .در ایــن راســتا بــا اســتفاده از نرمافــزار  ArcGISنســخۀ 10.3
موقعیــت قرارگیــری هــر محوطــه در الشــتر مشــخص شــده اســت .خروجــی نرمافــزار ،چهــار نقشــه در ادوار
مسســنگی ،مفــر غ و آهــن ،تاریخــی و اســامی اســت .پــس از بررســیهای انجامشــده ،مســیر تقریبــی
راه باســتانی در دشــت الشــتر کــه مســیر ارتباطــی شــمال بــه جنــوب زا گــرس مرکــزی بــوده مشــخص شــده
اســت .تحلیــل فاصلــه هــر محوطــه از ایــن راه باســتانی مشــخص کــرد کــه بیشــتر محوطههــای باســتانی
دشــت الشــتر از دورۀ اســامی در امتــداد ایــن مســیر شــکل گرفتهانــد .دادههــای ایــن پژوهــش براســاس
بررســی باستانشناســی اســت کــه توســط علــی ســجادی در ســال 1376شمســی ،بررســی باستانشناســی
داوود داوودی در دو فصــل در ســالهای  1385و  1386شمســی و همچنیــن بررســی مجــدد نگارنــدگان در
دشــت الشــتر گــردآوری شــده اســت.
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جغرافیا و جغرافیایتاریخی الشتر

الشــتر نــام بخــش مرکــزی شهرســتان الشــتر اســت .شهرســتان الشــتر شــامل چهــار دهســتان دوآب،
قلعهمظفــری ،هنــام و یوســفوند در بخــش مرکــزی و دو دهســتان فیروزآبــاد و قالیــی در بخــش فیروزآبــاد
اســت (آذریفــر .)22 :1388 ،آنچــه کــه بهعنــوان الشــتر میشناســیم ،شــامل دشــتی کوچــک بــه ابعــاد 20
در  20کیلومتــر اســت کــه در شــمال اســتان لرســتان جــای گرفتــه اســت (تصاویــر  1و  .)2شهرســتان الشــتر
از شــمال بــه کــوه گــری ،از مشــرق بــه بخــش چقلونــدی ،از مغــرب بــه دلفــان و از جنــوب بــه ســفیدکوه و
بخــش چغلونــدی محــدود اســت (ســاکی.)126 :1343 ،
از منطقــۀ زا گرسمرکــزی بــرای اولینبــار در منابــع بینالنهرینــی ،یعنــی لوحنوشــتهها کــه شــامل
ســالنامهها و گاهنامههــا اســت ،نــام بــرده میشــود .منابــع بینالنهرینــی مردمــی کــه در زاگرسمرکــزی
میزیســتهاند را کوهستاننشــینانی ســرکش معرفــی کردهانــد کــه دسترســی بــه آنهــا ســخت بــوده اســت
(شیشــهگر .)56 :1384 ،از دورۀ نوســنگی بــه بعــد تــا اواخــر هــزارۀ دوم ق.م .زا گــرس و منطقــۀ غــرب
ایــران یــا بخشــی از تمــدن ایــام بودنــد یــا نواحــی فرهنگــی مســتقل ولــی کماهمیتــی در حــوزۀ ایــام یــا
بینالنهریــن بهشــمار میرفتنــد (لویــن .)448 :1382 ،اوان ،شیماشــکی و ورهشــه از جملــه مناطــق
مهمــی هســتند کــه اســناد و مــدارک تاریخــی اواســط هــزارۀ ســوم ق.م .بــه بعــد از آنهــا نــام میبرنــد .از ســه
منطقــۀ فــوق ،شیماشــکی بهنظــر میرســد طبــق نظــر برخــی از محققیــن از جملــه شــاخت در تپهگریــران
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شهرســتان الشــتر در شــمال لرســتان و در مــرز اســتان همــدان جــای گرفتــه اســت .اشــارات مختلــف در
منابــع تاریخــی بــه الشــتر ،نشــان از اهمیــت ایــن منطقــه در دوران پیــش از اســام و دوران اســامی اســت.
بررس ـیهای باستانشــناختی کــه تاکنــون در دشــت الشــتر صــورت گرفتــه ،اهمیــت ایــن منطقــه را تأییــد
میکنــد .در الشــتر پیــش از همــه ،اورل اشــتاین بــه بررســی باستانشناســی پرداختــه اســت (Stein,
 .)1940کلــر گاف در طــی بررس ـیهای باستانشناســی کــه در شــمال لرســتان در ســالهای 1967-1963
م .داشــت ،از الشــتر نیــز دیــدن نمــود ( .)Goff, 1968لویــی واندنبــرگ بــه بررســی محوطههــای باســتانی
دشــت الشــتر پرداخــت کــه طــی آن برخــی از محوطههــای الشــتر از جملــه تپهگریــران ،تپهبتکــی و چغابــال
را معرفــی کــرد (واندنبــرگ .)95 :1379 ،در ســال 1348هـــ.ش .حمیــد ایزدپنــاه بــا هــدف معرفــی آثــار
باســتانی لرســتان ،تعــداد قابــل توجهــی از آثــار اســتان لرســتان و شهرســتان الشــتر را شناســایی کــرد و بعدهــا
تحــت عنــوان کتابــی بــا عنــوان «آثــار باســتانی و تاریخــی لرســتان» در ســه جلــد بــه چــاپ رســاند (ایزدپنــاه،
 .)1376در ســال  1376هـــ.ش .علــی ســجادی از طــرف میراثفرهنگــی اســتان لرســتان مأموریــت مطالعــه
و بررســی شهرســتان الشــتر را یافــت .گــزارش کار ایشــان هما کنــون در ادارۀ میراثفرهنگــی اســتان لرســتان
نگهــداری میشــود (ســجادی .)1376 ،عالوهبــر ایــن در ســالهای  1385و  1386هـــ.ش .داوود داوودی
در طــی دو فصــل بــه مطالعــۀ آثار باســتانی و تاریخی شهرســتان الشــتر پرداخــت (داوودی 1385 ،و .)1386
نگارنــدگان درراســتای تبییــن رونــد اســتقرار در دشــت الشــتر و میــزان تأثیرگــذاری وضعیــت اقلیمــی و
آبوهوایــی منطقــه و اهمیــت راههــای باســتانی و تاریخــی ایــن منطقــه ،بــه ترســیم نقشــۀ اســتقرارگاههای
دشــت الشــتر از دورۀ مسســنگی ،دوران مفــر غ و آهــن ،دوران تاریخــی و اســامی پرداختهانــد .جهــت
انجــام ایــن منظــور از گزارشهــای بررسـیهای داوود داوودی (داوودی 1385 ،و  ،)1386علــی ســجادی
(ســجادی )1376 ،و همچنیــن بررســی مجــدد نگارنــدگان در ارتبــاط بــا موضــوع ایــن پژوهــش بهــره گرفتــه
شــده اســت .در ایــن راســتا نگارنــدگان در ایــن پژوهــش ســعی در تحلیــل مســائل زیــر را دارنــد:
نقــش راههــای باســتانی و تاریخــی الشــتر را در شــکلگیری اســتقرارگاههای باســتانی و تاریخــی ایــن
ً
منطقــه چگونــه میتــوان تحلیــل کــرد؟ و اساســا نقــش راه باســتانی شــمال بــه جنــوب کــه از دشــت الشــتر
عبــور میکنــد ،از چــه دورانــی واقعیــت مییابــد؟
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تصویر  .2نقشۀ ژئورفرنسشدۀ دشت الشتر با استفاده از نرمافزار  ArcGISگونۀ ( 10.3نگارندگان.)1396 ،

(در دشــت الشــتر) و یــا در گودینتپــه کنــگاور در ماهیدشــت اســت .امــا شــاخت یــادآور میشــود کــه تاکنــون
مکانــی بهشــکل یــک شــهر بــزرگ کــه قابلیــت چنیــن تمرکــزی را داشــته باشــد ،در زا گرسمرکــزی شناســایی
نشــده اســت (شــاخت .)358 :1382 ،جــای نــام سیماشــکی بــرای نخســتینبار بــر روی کتیبـهای بــه خــط
ا کــدی از شــوش از زمــان پوزور-اینشوشــیناک دیــده شــد .اســتینکلر معتقــد اســت واژه «لو-ســو» در متــون
بینالنهرینــی اشــاره بــه سیماشــکی دارد (نیکنامــی و رفیعیعلــوی 201 :1388 ،و  .)203در ارتبــاط بــا ایــن
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جاینــام نظریــات متعــددی از ســوی پژوهشــگران ارائــه گردیــده؛ فرانســوا واال کرمــان را مــکان احتمالــی
سیماشــکی ( )Vallat, 1980a: 8و اســتو ،سیماشــکی را جایــی در شــرق ایــران و کرمــان ()Steve, 1989
و هرتســفلد آن را منطق ـهای بیــن اصفهــان و گلپایــگان ( )Herzfeld, 1968میدانــد .ماســکارال دزفــول را
بــرای سیماشــکی در نظــر میگیــرد ( )Muscarella, 1989: 120و زادوک آن را در جایــی از فــارس تــا دریــای
مازنــدران میدانــد ( .)Zadok, 1991: 227اســتینکلر همیــن نظــر زادوک را بهنوعــی بیــان میکنــد؛ وی
معتقــد اســت ا گــر دریــای علیــا در کتیبههــای بینالنهرینــی اشــاره بــه دریــای مازنــدران داشــته باشــند ،پــس
سیماشــکی جایــی در بیــن اســتان فــارس و دریــای مازنــدران اســت (.)Steinkeller, 1990: 13
بســیاری دیگــر از پژوهشــگران منطقــۀ سیماشــکی را در زا گرسمرکــزی میداننــد .والتــر هینتــس ،جــرج
کامــرون ،رابــرت هنریکســون و دانیــل پاتــس جایــگاه آن را در زا گرسمرکــزی در نظــر گرفتهانــد (کامــرون،
1387؛ پاتــس1385 ،؛  .)Hinz, 1963; Henrickson, 1986مجیــدزاده کمبــود مــدارک در ارتبــاط بــا
سیماشــکی در شــوش را از آن ســبب میدانــد کــه جایــگاه پادشــاهان سیماشــکی نــه در شــوش ،بلکــه در
ســیماش ،شــاید جایــی در نزدیکــی خرمآبــاد بــوده اســت (مجیــدزاده .)9 :1386 ،کایلــر یانــگ درۀ بروجــرد
را بهســبب وجــود تعــداد زیــادی از محوطههــای باســتانی در هــزارۀ ســوم و دوم ق.م .جایــگاه مناســبی
بــرای سیماشــکی فــرض میکنــد .از نظــر وی در دورههــای تاریخــی قدیــم ارتباطــات نزدیکــی بیــن درۀ
بروجــرد و منطقــۀ کنــگاور وجــود داشــته اســت (شــاخت .)345 :1382 ،دومیروشــجی نواحــی شمالشــرق
و شــرق دشــت خوزســتان ( )Miroschedji De, 1980: 137-8و اســتولپر درههــای شــمال خوزســتان و
در احتمالــی دیگــر نواحــی کوهســتانی فــارس را جایــگاه سیماشــکی میداننــد (.)Stolper, 1982: 48
نیکنامــی و رفیعیعلــوی در طــی مقالــۀ پژوهشــی کــه در ارتبــاط بــا ایــن جاینــام انجــام دادهانــد ،ب هســبب
یشــود و
آنکــه در نیمــۀ اول هــزارۀ دوم ق.م .در منطقــۀ کرمــان ترا کــم محوطههــای اســتقراری دیــده نم 
ن زمــان دیگــر نقشــی در تبــادالت تجــاری نــدارد ،منطقــۀ کرمــان را جایــگاه
همچنیــن بــه جهــت آنکــه در ایـ 
مناســبی بــرای سیماشــکی نمیداننــد .در ادامــه متذکــر میشــوند کــه زا گرسمرکــزی در دورۀ گودیــن III
میتوانــد مــکان دقیقتــری بــرای ایــن جاینــام باشــد (نیکنامــی و رفیعیعلــوی .)210-213 :1388 ،در
تأییــد جــای داشــتن سیماشــکی در ارتفاعــات شــمال دشــت خوزســتان ،مظاهــری و کریمــی نیــز بــه وجــود
ســفال گودیــن  IIIدر درۀ ســیمره اشــاره میکننــد (مظاهــری و کریمــی.)129 :1393 ،
در طــول هــزارۀ دوم و اوایــل هــزارۀ اول ق.م .شــمال لرســتان مســکن کاســیان بــوده اســت .بهنظــر
میرســد برخــی از اســامی از جملــه رودخانــۀ کشــکان در الشــتر از نــام کاســیان گرفتــه شــده باشــد .در دورۀ
آشــورنو درههــای جــادۀ خراســان بیــن کردســتان و لرســتان برخــاف مانایــی و الیپــی ســازمان سیاســی
یکپارچـهای نداشــته اســت .در عــوض قلمروهــای کوچــک بســیاری یافــتشــده کــه هریــک تحــت کنتــرل
آنچــه آشــوریان «شــهردار» (بلآلــی) میخواننــد ،اســت (لویــن .)451 :1382 ،بهنظــر میرســد منطقــۀ
الشــتر تــا ظهــور اســام در ایــران بخشــی از امپراتوریهــای هخامنشــی ،اشــکانی و ساســانی بــوده اســت.
در منابــع اســامی در مــورد الشــتر مطالــب زیــادی نوشــته شــده اســت .اولیــن کتــاب حــدود العالــم
ی المغــرب اســت کــه آن را «لیشــتر» ثبــت کــرده و لیشــتر را منطقهــای بندقخیــز توصیــف
منالمشــرق ال ـ 
کــرده اســت (حــدود العالــم منالمشــرق الیالمغــرب .)131 :1362 ،یاقوتحمــوی در معجمالبلــدان
(حمــوی )13 :1977 ،و اصطخــری در «مســالکوممالک» (اصطخــری )163 :1340 ،الشــتر را ب هصــورت
«الشــتر» نوشــتهاند .گاهــی اوقــات مــکان الشــتر اشــتباه ثبــت شــده اســت؛ یاقوتحمــوی الشــتر را میــان
همــدان و نهاونــد ذکــر کــرده اســت (حمــوی .)13 :1977 ،حمدالهمســتوفی در مقالــۀ ســوم نزهةالقلــوب در
بــاب دهــم در ذکــر کردســتان از «الیشــتر» نــام میبــرد« :الیشــتر شــهری وســط اســت و جاینزهودروآتشــخانهار
و خشــنام بــوده اســت» (مســتوفی.)107 :1362 ،
عالوهبــر مــوارد فــوق ،ابنحوقــل در صــورةاالرض« ،الشــتر» (ابنحوقــل ،)102 :1366 ،ظهیرالدیــن
نیشــابوری در ســلجوقنامه« ،اشــتر» (نیشــابوری ،)55 :1392 ،راونــدی در راحةالصــدور« ،لیشــتر»
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راه ارتباطــی کــه مناطــق شــمالغرب ایــران را بــه مناطــق جنوبغــرب ایــران متصــل میکــرده (همــدان
و کرمانشــاه بهســمت دشــت خوزســتان) ،یکــی از مهمتریــن راههــای ارتباطــی بــوده کــه از پیــش از اســام
ارتبــاط غــرب و شــمالغرب بــا مناطــق جنوبغــرب ایــران را برقــرار میکــرده و امتــداد ایــن راه از دشــت
الشــتر نیــز عبــور میکــرده اســت (کریمــی .)161 :1343 ،درواقــع راه شــمال بــه جنوبغــرب ایــران ،دو شــاخۀ
اصلــی داشــته کــه یکــی از ایــن شــاخهها از همــدان بهســمت دشــت خوزســتان و زا گــرس و شــوش میرفتــه
کــه پــس از عبــور از دشــت الشــتر بــه نواحــی جنوبــی امتــداد مییافتــه اســت (ســیرو.)13 :1357 ،
ایــن راه ارتباطــی در نهاونــد پــس از عبــور از گاماســیاب و دشــت خــاوه وارد دشــت الشــتر میشــده
اســت .ادامــۀ ایــن مســیر پــس از عبــور از دشــت الشــتر بــه تنگــۀ گاوشــمار در جنوبغــرب شهرســتان الشــتر
میرســیده کــه محــل عبــور از ســفیدکوه بهســمت شهرســتان چگنــی اســت .در جنــوب ســفیدکوه بــر روی
رودخانــۀ کشــکان ،پــل بزرگــی از دورۀ ساســانی برجــای مانــده کــه عبــور از ایــن رودخانــه را ممکــن مینمــوده
اســت .ادامــۀ ایــن مســیر بهســمت شــرق بــوده کــه پــس از عبــور از شاپورخواســت (خرمآبــاد) بهســمت
شــوش ادامــه مییافتــه اســت .گــواه ایــن مطلــب پلهــای بزرگــی اســت کــه از دورۀ ساســانی در شهرســتان
چگنــی (پــل کشــکان) و جنــوب شــهر خرمآبــاد (پــل شکســته) برجــای مانــده اســت.
ایــن مســیر باســتانی تــا اوایــل دورۀ اســامی ارتبــاط شــمال بــه جنــوب را ممکــن مینمــوده اســت .بــا
اهمیــت یافتــن برخــی نواحــی لرســتان و گســترش ارتباطــات در لرســتان ،مســیرهای جدیــدی احــداث
میگــردد .جــادهای کــه از نهاونــد بــه دشــت الشــتر وارد میشــده ،تغییــر مســیر داده و بهجــای طــی مســیر در
جنــوب ســفیدکوه ،در شــمال ایــن رشــتهکوه ادامــه مســیر داده و پــس از عبــور از کاکارضــا بــه شاپورخواســت
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(راونــدی ،)209 :1385 ،اســکندربیک ترکمــان در عالـمآرای عباســی« ،الشــتر» (ترکمــان)81-86 :1317 ،
و ظلالســلطان در سرگذشــت مســعودی» الشــتر را «الشــدر» ذکــر کردهانــد (ظلالســلطان.)606 :1368 ،
در بــاب وجهتســمیه الشــتر ،مطلــب دقیقــی وجــود نــدارد .حج ـتاهلل حیــدری در اینبــاره مینویســد:
«بــا توجــه بــه عقایــد مذهبــی کــه در زمانهــای بســیار قدیــم رواج داشــته ،شــاید از زمــان مهرپرســتی ایــن
نــام بــر ایــن منطقــه اطــاق شــده باشــد .الهــۀ ایشــتار یکــی از خدایــان قــوم کاســیت اســت کــه بــا واژۀ الشــتر
وجــه مشــترک دارد .ایشــتار خــدای عشــق و بــاران بــوده و مجســمۀ ســنگی آن در س ـرپلذهاب اســت و بــه
ظــن قــوی «آویشــتر» بــوده ،بهمعنــی آبــی کــه ایشــتار آن را داده اســت» (حیــدری.)16 :1379 ،
کیــوان پهلــوان بعــد از توضیحاتــی مفصــل در بــاب «آالشــت» در اســتان مازنــدران (زادگاه رضاشــاه
پهلــوی) بــه ارتبــاط بیــن آالشــت و الشــتر میپــردازد .بــه اعتقــاد وی ریشــۀ مردمــان ســاکن در آالشــت
بــه الشــتر برمیگــردد .وی خــاک ،آب و آتــش را کــه بــرای آالشــتیها مقــدس اســت ،فصــل مشــترک بیــن
اعتقــادات باســتانی مــردم آالشــت و الشــتر میدانــد .کیهــان پهلــوان بهنقــل از ایــرج افشارسیســتانی نقــل
میکنــد« :وجــه مشــترک میــان «الیشــتر» و «شــترو» بهدلیــل رخنــه دیــن زرتشــت ،وجــود آتشــکده اســت کــه
در ایــن محــل بهچشــم میخــورد ...در کتیبــۀ آنوبانینــی پادشــاه لولوبــی بــه واژۀ ایشــتار یــا الهــۀ ایشــتار از
خدایــان لولوبــی یــا لولوهــا کــه آنهــا را نیــاکان لرهــا نیــز شــمردهاند برمیخوریــم کــه بــا واژۀ الیشــتر یــا الشــتر
وجــه اشــترا ک دارد ،ولــی نمیتــوان واژۀ الشــتر را از همــان واژۀ ایشــتار و اشــتر بابلــی و عشــرته ســریانی و
اســتر ،ســتار و ســتارۀ ایرانــی دانســت کــه ایرانیــان باســتان بهدلیــل دلبســتگی بــه ملیــت و نــژاد خــود ،ایــن
واژه را گرفتــه و بــا گذشــت زمــان ایشــتار بــه «اشــتر» تبدیــل شــده اســت» (پهلــوان.)27-52 :1385 ،
حمیــد ایزدپنــاه در ایــن ارتبــاط نقــل میکنــد« :شــادروان اســتاد پــورداوود عقیــده داشــت کــه الیشــتر بایــد
مرکــز اصلــی همــان ســرزمینی باشــد کــه داریــوش در کتیبههــای خــود از آن بــه نــام نیســا نــام بــرده اســت؛
ســرزمینی کــه اســبان خــوب و مــردان خــوب دارد ،بهویــژه آنکــه در الیشــتر آتشــکدهای قدیمــی موســوم بــه
«اروخــش» یــا «ارخــش» وجــود داشــته اســت» (ایزدپنــاه.)257 :1376 ،
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در ایــن پژوهــش نگارنــدگان بــا اســتفاده از گزارشهــای بررس ـیهای ســطحی علــی ســجادی (ســجادی،
 )1376و داوود داوودی (داوودی 1385 ،و  )1386و همچنیــن بررســی مجــدد نگارنــدگان (حیــدری،
 1392و حیــدری و همــکاران )1394 ،بــه بررســی وضعیــت ســکونتی محوطههــای باســتانی و تاریخــی
دشــت الشــتر پرداختهانــد .در ایــن راســتا نگارنــدگان مــکان قرارگیــری محوطههــا در دشــت الشــتر را بــا
اســتفاده از نرمافــزار  ArcGISثبــت کردهانــد .بررســی موقعیــت قرارگیــری محوطههــا از پیشازتاریــخ تــا
دوران اســامی حــاوی نکاتــی اســت کــه در تشــریح مســأله الگوهــای اســتقراری در ایــن منطقــه و همچنیــن
نقــش راههــای باســتانی ایــن ناحیــه در شــکلگیری الگوهــای اســتقرای مؤثــر واقــع گردیــده اســت .الزم
بــه یــادآوری اســت کــه شهرســتان الشــتر شــامل شــش دهســتان قلعهمظفــری ،یوســفوند ،هنــام ،دوآب،
فیروزآبــاد و قالیــی اســت کــه بررسـیهای صورتگرفتــه تاکنــون پنــج دهســتان را در بــر گرفتــه و در دهســتان
قالیــی و بخشــی از دهســتان هنــام کاری صــورت نگرفتــه اســت .البتــه آنچــه کــه در ایــن پژوهــش از آن
ً
تحــت عنــوان دشــت الشــتر یــاد مــی شــود ،تمامــا مــورد بررســی قــرار گرفتــه و خوشــبختانه اطالعــات در مــورد

] [ DOI: 10.30699/PJAS.1.2.21

تصویــر  .3نهاونــد ،الشــتر و شاپورخواســت در نقشــۀ تصویــر  .4نهاونــد ،الشــتر و شاپورخواســت در نقشــۀ
صورةالجبــال ابنحوقــل (ابــن حوقــل .)102 :1366 ،اصطخــری از صورةالجبال (اصطخــری.)565 :1340 ،
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ملحــق میشــده اســت .ایــن مســیر گویــا در زمــان ساســانیان نیــز وجــود داشــته ،امــا بهنظــر میرســد در
لونقــل از ایــن مســیر بیشــتر
اوایــل دوران اســامی اهمیــت آن نســبت بــه مســیر قبلــی فزونــی یافتــه و حم 
صــورت میگرفتــه اســت .مزیــت ایــن مســیر ،کوتاهــی مســافت و هموارتــر بــودن جــاده اســت.
در منابــع اســامی بــه راههــای غــرب ایــران کموبیــش اشــاراتی شــده اســت .اصطخــری ،ابنحوقــل و
مقدســی ایــن راههــا را تشــریح نمودهانــد (تصاویــر  3و  .)4اصطخــری در المســالک و الممالــک آورده اســت:
«اول از همــدان تــا رودآور و از رودآور تــا نهاونــد هشــت فرســنگ ،از نهاونــد تــا الشــتر دهفرســنگ و از الشــتر
تــا شابرخواســت دوازده فرســنگ و از شابرخواســت تــا لــور ســی فرســنگ و دریــن مســافت هیــچ شــهر و دیــه
نیســت و از لــور تــا شــهر اندامــش دو فرســنگ و از قنطــره تــا جنــدی ســابور دو فرســنگ» (اصطخــری:1340 ،
.)163
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بــر ایــن اســاس در دشــت الشــتر  27محوطــۀ مرتبــط بــا دورۀ مسســنگی شناســایی شــد (جــدول  1و
تصویــر  .)6بــا توجــه بــه نحــوۀ پراکنــش محوطههــای دورۀ مسســنگی در ســطح دشــت الشــتر ،بهنظــر
میرســد در ایــن دوره تمــام دشــت الشــتر مســکونی بــوده اســت .در دشــت الشــتر  4رودخانــۀ دائمــی کهمــان،
زز ،هنــام و دوآب جریــان دارد کــه از پیوســتن رودخانــۀ کاکارضــا در جنــوب الشــتر و رودخانــۀ دوآب،
رودخانــۀ کشــکان بهوجــود میآیــد .عالوهبــر ایــن در جایجــای دشــت الشــتر چشــمهها و ســرآبهای
متعــددی وجــود دارد کــه از نظــر منابــع آبــی بــه دشــت الشــتر غنــای خاصــی بخشــیده اســت .وجــود خــاک
حاصلخیــز از دیگــر عوامــل مهــم دشــت الشــتر در زمینــۀ شــرایط مســاعد بــرای ســکونت اســت .بــا توجــه بــه
ایــن شــرایط ،وجــود اســتقرارگاههای پراکنــده در دشــت الشــتر قابلتوجیــه اســت .بهنظــر میرســد شــرایط
فــوق در پرا کنــش محوطههــا در دشــت الشــتر در دورۀ مسســنگی نقشــی اساســی داشــته اســت .در حاشــیۀ
رودخانههــای کهمــان و زز بیشــترین اســتقرارگاهها دیــده میشــود .بــا ایــن وجــود در نواحــی شــرقی دشــت
ً
الشــتر نیــز تعــداد نســبتا زیــادی محوطههــای ســکونتی مربــوط بــه ایــن دوره دیــده میشــود.
 28محوطــه مربــوط بــه دوران مفــر غ و آهــن در طــی بررس ـیهای انجامشــده در ناحیــۀ مــورد مطالعــه
شناســایی شــد (جــدول  1و تصویــر  .)6بررســی نقشــۀ پرا کنــش محوطههــا در ایــن دوران ،تفاســیر مربــوط
بــه دورۀ مسســنگی را نشــان میدهــد .در ایــن دوره نیــز تمــام ســطح دشــت الشــتر مســکونی اســت.
در دوران تاریخــی و بهخصــوص دورۀ اشــکانی در دشــت الشــتر بــا افزایــش تعــداد محوطههــا مواجهیــم.
 82محوطــه مربــوط بــه ایــن دوران در دشــت الشــتر شناســایی شــده اســت (جــدول  .)1گذشــته از افزایــش
تعــداد محوطههــا در ایــن دوران ،نــوع پرا کنــش محوطههــا هــم نســبت بــه دوران قبــل قــدری تغییــر
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تصویــر  .5مناطــق بررسیشــده و بررسینشــده شهرســتان الشــتر بــا اســتفاده از نرمافــزار ( ArcGISنگارنــدگان،
.)1396

] [ DOI: 10.30699/PJAS.1.2.21

دشــت الشــتر تــا حــدودی کاملتــر اســت و میتــوان وضعیــت محوطههــا را تــا حــدودی تشــریح کــرد (تصویــر
.)5
در ناحیــۀ مــورد مطالعــه ،در مجمــوع  96محوطــۀ اســتقراری شناســایی شــد .محوطههــا در چهــار گــروه
تفکیــک شــدند کــه شــامل دوران مسســنگی ،مفــر غ و آهــن ،تاریخــی و اســامی اســت (جــدول .)1
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ردیف

نام محوطه

مسوسنگ

مفر غ و آهن

1

قال

*

2

ورکمر

*

*
*

تاریخی

اسالمی

*
*

*

4

گردله

*

5

گلزرد 3

*

*

*

6

سهپسان 1

*

*

*

7

امرایی

*

*

*

8

نصرآباد

*

*

*

*

9

کرتآباد

*

*

*

10

بتکی

*

*

11

دهآقا

*

*

12

دیم

*

*

13

تپهقبرستان قاسم

*

14

خزون دوزبردی

*

ردیف

نام محوطه

49

کردآباد سفلی

*

50

چیاپهن

*

*

51

چیاصفر

*

*

52

چیاکاظمآباد

*

*

53

بایر

*

*

54

محوطۀ سرآبامیر

*

*

55

عادلآباد

*

*

56

چیا جیجو

*

*

57

کمرسیاه علیا

*

*

58

گون کاور

*

*

59

چیا ریخله

*

*

60

گرشاهی

*

61

تپهقلعه چنگیزی

*

*

*

62

قوربچو

*

*

15

چک شه کرم

*

*

63

کوی ره گه

*

16

کلکپیرمحمدشاه

*

*

64

پاچنار

*

17

دره ماران

*

*

65

تختسلیمان

*

*
*
*

*

*

*

*

*

18

پاچیاتملیه

*

66

پرچین کاو

*

19

تیمور سوری علیا

*

*

67

ژیر ری

*

*

20

پاچیاغالمآباد خیاط

*

*

68

سیل حقعلی

*

21

چیا نیازآباد

*

69

چیا گل گل

*

22

موسیآباد

*

70

کلوشل

*

*
*

*

*

23

ژیرطاق دوآب

*

71

ژیرتنگ خیاط

*

24

علیآباد

*

72

سرقبرستان هرباخ

*

*

25

کویخاله

*

73

دمباریکه

*

*

26

درهزخال

*

27

کهریز

*

*

*

*

*
*

74

حیهر

*

75

نوروزه

*

76

چیا قرعلی

*

قالبی

*
*

28

قی گر

*

*

29

روا

*

*

77

30

اوالدعلی

*

*

78

کلک واژوندر

31

چالزر

*

*

79

شاه سمین

*

32

پاچیا رومشته

*

*

80

چیابل 1

*

33

ژیردی

*

*

81

علیویسی

*

34

سیل

*

35

هوردیمه

*

*

36

ماهور

*

*

*

*

82

چیادهنو

*

*

83

دره خراوه

*

*

84

چیا نیازآباد

*

37

پاچیا ربیآباد

*

*

85

جو بهرامی

*

38

چیابل 2

*

*

86

مومن آباد

*

39

شهسوار

*

*

87

قوربچو آهنگران

*

40

دیمزار

*

88

آهنگران علیا

*

41

چیادرکه 1

*

*

89

درآو بردبل

*

42

چیادرکه 2

*

*

43

شادیه

*

44

سرآب صیدعلی

*

*

*

90

چم نویره

*

*

91

کنی تویرک

*

*

92

میوله کلنگ

*

45

پاچیا خزینه

*

*

93

دار مرو

*

46

گلزرد 1

*

*

94

سلطان مشرق

*

47

گلزرد 2

*

*

95

قوربچو سالیانه

*

48

سهپسان 2

*

*

96

پیرمحمدشاه

*

9

Downloaded from journal.richt.ir at 2:07 IRST on Saturday January 29th 2022

3

گریران

*

*

مسوسنگ

مفر غ و آهن

تاریخی

اسالمی
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جدول  .1محوطههای مناطق بررسیشده الشتر در ادوار مسسنگی ،مفرغ ،آهن ،تاریخی و اسالمی (نگارندگان.)1396 ،
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میکنــد .در ایــن دوران تجمــع محوطههــا در دو ناحیــۀ مرکــزی و شــرقی دشــت الشــتر دیــده میشــود
(تصویــر .)7
در همیــن ارتبــاط  52محوطــه از دورۀ اســامی در دشــت الشــتر شناســایی شــده اســت (جــدول  .)1در
ایــن دوره تعــداد محوطههــا بــه نســبت دورۀ قبــل کاهــش مییابــد .در دورۀ اســامی تجمــع محوطههــا در
ناحیــۀ مرکــزی دشــت الشــتر اســت .بــه نســبت ادوار پیــش از اســام ،در ایــن دوره پرا کنــش محوطههــا در
تمــام ســطح دشــت الشــتر کمتــر اســت و ناحیــۀ مرکــزی دشــت الشــتر بیشــترین تعــداد محوطههــا را در خــود
جــای داده اســت .در شــمال و غــرب شــهر فعلــی الشــتر بیشــترین تعــداد محوطههــا دیــده میشــود (تصویــر
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سســنگی ،مفــرغ و آهــن در دشــت الشــتر در نرمافــزار
تصویــر  .6پراکنــش محوط ههــای ادوار م 
(نگارنــدگان.)1396 ،

ArcGIS

|| || 30

شمارۀ  || 2سال اول || زمــستان || 1396

] [ DOI: 10.30699/PJAS.1.2.21

 .)7حاشــیۀ رودخانــه کهمــان ،دوآب و کشــکان (مســیر تقریبــی راه باســتانی) بیشــترین محوطههــا را در
خــود جــای داده اســت.
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تصویــر  .7پراکنــش محوطههــای دوران تاریخــی و اســامی در دشــت الشــتر در نرمافــزار ( ArcGISنگارنــدگان،
.)1396
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تصویــر  .8نمــودار درصــد تعــداد محوطههایــی کــه در ادوار مختلــف در حاشــیۀ راه باســتانی جــای گرفتهانــد
(نگارنــدگان)1396 ،
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بررســی و تحلیــل تصاویــر  6و  7حــاوی نکاتــی مهــم در رابطــه بــا الگــوی ســکونتی دشــت الشــتر از
پیشازتاریــخ تــا دورۀ اســامی اســت .شــرایط اقلیمــی و زیســتمحیطی درکنــار راههــای باســتانی دو
عامــل اصلــی در رابطــه بــا الگــوی ســکونتی دشــت الشــتر از دوران پیشازتاریــخ تــا دورۀ اســامی اســت.
همانطورکــه گفتــه شــد ،دشــت الشــتر بــه جهــت وجــود منابــع آبــی فــراوان کــه شــامل  4رودخانــۀ دائمــی
و تعــداد زیــادی ســراب و چشــمه اســت کــه در سراســر دشــت الشــتر پراکنــده شــدهاند ،و همچنیــن بــه
ســبب خــاک غنــی و آبوهــوای مناســبی کــه ایــن منطقــه دارد ،از نظــر شــرایط اقلیمــی و زیس ـتمحیطی
ً
ســکونت در هــر گوشــه از آن کامــا مســاعد بــوده اســت .بــه همیــن ســبب از دوران پیشازتاریــخ تاکنــون
شــاهد اســتقرارگاههای متعــددی در تمــام ســطح دشــت الشــتر هســتیم .در دوران مسســنگی ،مفــر غ و
ً
آهــن ،الگــوی اســتقراری دشــت الشــتر کامــا پراکنــده و وابســته بــه منابــع آبــی و زمیــن اســت و تمرکــز قابــل
تفســیری در ایــن دوران دیــده نمیشــود .در دوران تاریخــی بهویــژه در دورۀ اشــکانی ،در دشــت الشــتر بــا
افزایــش قابلتوجــه محوطههــا روب ـهرو هســتیم .بــا ایــن وجــود در ایــن دوران نیــز پراکندگــی محوطههــا
در تمــام ســطح دشــت الشــتر بــوده و تمرکــز قابــل بحثــی در دشــت الشــتر دیــده نمیشــود .در دورۀ اســامی
بــا کاهــش تعــداد محوطههــا نســبت بــه دوران تاریخــی روب ـهرو میشــویم .در ایــن دوره درکنــار کاهــش
تعــداد محوطههــا ،تمرکــز و تجمــع محوطههــا در ناحیــۀ مرکــزی دشــت الشــتر دیــده میشــود .دو تــا ســه
کیلومتــری شــمال و غــرب شــهر فعلــی الشــتر بیشــترین تعــداد محوطههــا را دارد.
اگــر فاصلــۀ دو کیلومتــری از مســیر تقریبــی راه باســتانی الشــتر را بــرای محوطههــای پیرامــون آن در
نظــر بگیریــم ،نقــش محــوری ایــن راه باســتانی در ادوار مختلــف دقیقتــر مشــخص میگــردد .در دورۀ
مسســنگی از تعــداد  27محوطــۀ شناساییشــده ،تعــداد  9محوطــه در حاشــیۀ ایــن راه جــای گرفتهانــد.
از تعــداد  28محوطــه دوران مفــر غ و آهــن 11 ،محوطــه در حاشــیۀ راه باســتانی قــرار دارنــد و ایــن در حالــی
اســت کــه از تعــداد  82محوطــۀ دوران تاریخــی 30 ،محوطــه در ایــن محــدوده قــرار دارنــد .در دورۀ اســامی
وضعیــت بهگونـهای دیگــر اســت؛ در ایــن دوره از  43محوطــۀ ثبتشــده 26 ،محوطــه در حاشــیۀ ایــن راه
باســتانی جــای گرفت ـه اســت (تصویــر .)8
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